Lokal forskrift om hvilken skole de ulike områder i
Oppdal kommune sokner til
Fastsatt av kommunestyret den .............. med hjemmel i lov 17. 07.1998
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 8.1.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er:
-angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolens
opptaksområder eller skolekretser.
- sørge for faste grenser som bidrar til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer.
- sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever
tilfredsstillende kvalitet i opplæringen
-synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet

§ 2 Opptaksområder for barneskolene
§ 2.1 Midtbygda skole
Opptaksområdet til Midtbygda skole avgrenses slik: Mot vest fylkesgrensa til Møre -og
Romsdal. Mot sør-øst grensa mot Aune mellom gnr. 126/Nilsplassen i vest og 125
Gjerdesletten. Mot øst grensa mot Aune mellom gårdene Håker gnr.266 i vest og gnr. 267 i
øst. Mot nord (Nerskogen) kommunegrensa til Rennebu.
§ 2.2. Aune barneskole
Opptaksområdet til Aune barneskole avgrenses slik: Mot Midtbygda går grensen mellom
gårdene Håker gnr. 266 i vest og gnr. 267 i øst. Mot Midtbygda i sør-øst går grensen mellom
gnr. 126 Svartøien /Nilsplassen i vest og gnr. 125 Gjerdesletten i øst. Mot Drivdalen, på
østsiden av elva Driva går grensa i eiendomsgrensa mellom gårdene Gissingran og Stordalen
gnr. 40 fra fjellet til Driva elv. Grensa følger så Driva elv sørover til den støter mot gårdene
Sætran gnr. 1 og 2 vest for Driva elv. Grensa følger så eiendomsgrensa til fjells. Mot nord
kommunegrensa til Rennebu.
§ 2.3 Drivdalen skole
Opptaksområdet til Drivdalen skole avgrenses slik: Mot Aune, Mot Drivdalen, på østsiden av
elva Driva går grensa i eiendomsgrensa mellom gårdene Gissingran og Stordalen gnr. 40 fra
fjellet til Driva elv. Grensa følger så Driva elv sørover til den støter mot gårdene Sætran gnr. 1
og 2 vest for Driva elv. Grensa følger så eiendomsgrensa til fjells. Mot sør fylkesgrensa til
Oppland.

§ 3 Opptaksområde for ungdomsskolen
Opptaksområde for Oppdal ungdomsskole er hele Oppdal kommune.
§ 4 Kommunens saksbehandling
Når kommunen skal ta stilling til hvilken skole som er nærmest for eleven tar en utgangspunkt
i geografiske forhold og opptaksområde, men også andre objektive hensyn som er relevant
som topografi og farlig skolevei. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at
eleven har søsken på skolen. Skolen kapasitet kan vektlegges etter nærmere vurdering.
Enkeltvedtak etter denne forskrift fattes i tråd med nærmere fastsatte retningslinjer.
§ 5. Vedlikehold og endring av lokal forskrift
Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet
elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle
kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.
Kommunestyret fatter vedtak om endring av forskriften.
§ 6 Bestemmelse om ikraftsetting
Denne forskrift er gjeldende fra 01.07.16
§ 6 Klagebehandling
Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

